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FARSKÝ LIST 48/2021 
28. NOVEMBER 2021 

Týždenník farnosti  
Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa, Sabinov 

1. ADVENTNÁ NEDEĽA  
 

 
 
 
 

 

 
S POKOROU OČAKÁVAŤ PÁNOV PRÍCHOD  

Dnešnou nedeľou vstupujeme do nového cirkevného roka. Opäť si budeme pripomínať 
tajomstvá Ježišovho života a v liturgii si ich budeme sprítomňovať. Advent, ako prvé spomedzi 

všetkých období, nás volá pozrieť sa nielen na 
historické očakávanie príchodu Mesiáša, ale 
takisto nás vyzýva k adventu eschatologickému. A 
práve znaky tohto adventu sme si vypočuli od 
svätého Lukáša. Z biblického hľadiska Lukáš 
spracováva Markovu reakciu o poslednom súde. 
Niečo s odstupom času vynecháva, iné doplňuje. 
Exegéti datujú Lukášovo evanjelium do roku 80 po 
Kristovi. Teda do doby prvého prenasledovania 
kresťanov, mučeníckej smrti apoštolských kniežat 

i dobytia Jeruzalema. Lukáš teda žil v čase, kedy všetko nasvedčovalo naplneniu času pohanov 
a príchodu Božieho Syna, ktorý ukončí vládu nepriateľských národov. Všetci sú v strachu a 
národy sa boja. Všetko je akoby uvedené do prvotného chaosu. A predsa ďalšie verše dnešného 
evanjelia nám neprinášajú koniec sveta, ale výzvu na bdenie. Lukáš nehovorí o čase, ale o 
spôsobe života, aký majú kresťania viesť, kým nepríde Pán Pánov. Žiadne starosti o tento život, 
holdovania vášňam, ale v modlitbe a so zdvihnutou hlavou očakávať Pána. Spomínané znaky 
príchodu Ježiša Krista by nás nemali nechať pasívne sedieť. Ako hovorí evanjelium, mali by sme 
vstať a zdvihnúť hlavu. To, čo nás všetkých raz čaká, je v rukách Božích. No to, čo držíme v 
rukách my, je Ježišova výzva, ktorá nás pohýna k aktívnej bdelosti, kde skutkami dosvedčíme, 
že patríme Ježišovi a chceme spolu s ním kraľovať. Lenže aj „zdvihnúť hlavu“ nemusí vždy 
znamenať patriť Kristovi. Neraz to môže byť dôkazom pýchy, že sa dokážeme viac modliť ako 
iní, častejšie pristupovať k sviatostiam ako iní, viac prispieť do zvončeka ako iní. Takáto aktivita 
nás pravdepodobne nezaradí medzi vyvolených. Pre očakávanie Ježiša Krista má byť základnou 
podmienkou pokora. Pokora v láske, pokora v službe, pokora vo vzťahoch. Tam, kde je táto 

Prvé čítanie: Vyklíči z Dávida spravodlivý výhonok                                                             (Jer 33, 14-16) 
Žalm: K TEBE, PANE, DVÍHAM SVOJU DUŠU                                                                                                                             (Ž 25) 
Druhé čítanie: Nech Pán posilní vaše srdcia, keď príde Kristus                                        (1Sol 3,12-4,2) 
Evanjelium: Blíži sa vaše vykúpenie                                                                             (Lk 21, 25-28.34-36) 
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čnosť, zrodia sa aj ostatné čnosti. Láska sa stane vynaliezavou a služba bude úprimná. Buďme 
prví, ktorí začnú konať. Nečakajme, že začne ten druhý. Keby Boh takto uvažoval, iste by 
neposlal svojho Syna na svet. Ničím sme si to nezaslúžili. Je to príležitosť i pre začínajúci advent. 
Dajme si predsavzatie, že opäť začneme pracovať na sebe a slúžiť druhým. A to nie pre 
pochvalu, zisk či uznanie, ale z lásky k samému Ježišovi, ktorému chceme zložiť naše 
predsavzatia a dobré úmysly do Betlehema o štyri týždne ako dar. Ak sa o toto skutočne 
pokúsime, uvidíme, že tento svet nie je až taký zlý, že zlo nemá posledné slovo a láska je oveľa 
silnejšia. (P. Ľ. Stanček CM - vincentini.sk – krátené) 
 

DETSKÉ OKIENKO   
Milé deti, v tomto týždni sme sa spoločne rozprávali o význame adventu pre nás kresťanom. 
Je to čas prípravy na narodenie a príchod  Ježiša Krista na našu zem. Zároveň sme si vysvetlili 
symboliku adventného venca, ktorý nám má nielen skrášľovať naše príbytky a dotvárať 
atmosféru očakávania, ale má nám najmä pripomínať potrebu prípravy na narodenie Božieho 
dieťaťa, ktoré prežiari svojím príchodom temnoty hriechu, podobne ako pribúdajúce svetlo na 
adventnom venci.  V tomto čase adventu vám ponúkame možnosť zapojiť sa do aktivity: 
„ADVENTNÉ PUTOVANIE“, v rámci tejto aktivity sú pre vás pripravené úlohy na každý jeden 
deň adventu, po splnení ktorých si môžete vyfarbiť príslušné políčko (podľa čísla dňa) na 
druhej strane listu.  Ak sa chcete zapojiť do tejto aktivity, nájdete ju na stolíku pri vstupe do 
kostole. Po skončení adventného obdobia, mi na daný list napíšte meno, priezvisko a 
odovzdáte mi ho pri jednej z detských omší (bude to vyhlásené). Nebojte sa, vaše úsilie bude 
odmenené.  Teším sa na skoré stretnutie, kaplán František 
 

ÚKONY DUCHOVNÉHO PRIJÍMANIA V ČASE BEZ SV. OMŠÍ 
V situácii, keď sa v najbližších dvoch týždňoch nebudú môcť konať verejné sväté omše ani 
pobožnosti, je dôležité zotrvať v spojení s Kristom a Cirkvou ako spoločenstvom veriacich. Je to 
o to naliehavejšie, že ako kresťania by sme sa nemali zabúdať modliť za tých, ktorí sú 
koronavírusom postihnutí, a za tých, ktorí sa všemožne snažia zabrániť jeho šíreniu. Zrušenie 
slávenia verejných bohoslužieb a náboženských zhromaždení nemá v našom prostredí obdobu 
a ide o realitu, s ktorou nemáme ani pastoračnú skúsenosť. Preto je na mieste pokúsiť sa nájsť 
aspoň niekoľko odporúčaní, ktorými by sa deficit náboženskej praxe dal aspoň čiastočne zmierniť. 
Keďže fyzicky pre vážne a neprekonateľné prekážky táto prax nie je možná, mali by sme sa o to 
viac usilovať o vzájomnú duchovnú jednotu. Tú môžeme v daných podmienkach vytvárať 
predovšetkým modlitbou a pôstom. Fyzickú účasť na svätej omši a svätom prijímaní nám 
z hľadiska duchovného ovocia nič nenahradí. O to viac by sa naše úsilie malo v týchto dňoch 
orientovať na alternatívy, ktoré nám aspoň v niečom sprostredkujú živý kontakt s Bohom. 
Pomocnú ruku podávajú aj nové technológie. Každodenné povzbudenie Božím slovom ponúka 
prenosmi zo slúženia svätých omší Rádio Lumen a Televízia Lux.  Na oficiálnej stránke Katolíckej 
cirkvi na Slovensku sú k dispozícii liturgické čítania. Skvelou pomôckou sú tiež bezplatné aplikácie 
pre smartfóny ako Missa – elektronický misál, Breviár, Lekcionár, Modlitebník. Elektronický misál 
ponúka okrem denných čítaní aj modlitby veriacich a celú liturgiu svätej omše. V rodinách či 
malých skupinkách sa veriaci môžu spolu napr. modliť ruženec (Lebo kde sú dvaja alebo traja 
zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi. Mt 18, 20). V tradícii predchodcov 
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inštitucionalizovaných foriem mníšstva nebolo nijakou zvláštnosťou, keď sa pustovníci rozptýlení 
v púšťach dnešného Egypta stretávali kvôli sláveniu a prijímaniu Eucharistie len raz za niekoľko 
týždňov. Čas medzitým venovali dôkladnej príprave na prijatie Krista pod spôsobom chleba a vína. 
Cirkev ponúka možnosť duchovného prijímania Krista. Vedie nás k nemu túžba po užšom 
spoločenstve Kristom. Duchovné prijímanie sa vzťahuje na ľudí v stave milosti, ktorí z dôvodu 
fyzickej prekážky (choroba a rôzne iné závažné príčiny) nemôžu prijímať Eucharistiu. Preto 
osoba, ktorá je správne disponovaná k svätému prijímaniu a za normálnych okolností by k nemu 
pristúpila fyzicky, prijíma duchovne, ale nie sviatostne, keď urobí úkon duchovného prijímania. 
V rámci obmedzených možností sa preto pokúsme aspoň o túto, hoci nie plnohodnotnú náhradu 
riadneho svätého prijímania. Veď ako povedal sv. Pavol: Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Azda 
súženie, úzkosť alebo prenasledovanie, hlad alebo nahota, nebezpečenstvo alebo meč A som si 
istý, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, 
ani výška, ani hĺbka, ani nijaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v 
Kristovi Ježišovi, našom Pánovi (Rim 8, 35, 38-39). Cirkev ponúka možnosť duchovného prijímania 
Krista. Vedie nás k nemu túžba po užšom spoločenstve Kristom. Duchovné prijímanie sa vzťahuje 
na ľudí v stave milosti, ktorí z dôvodu fyzickej prekážky (choroba a rôzne iné závažné príčiny) 
nemôžu prijímať Eucharistiu.  

FARSKÉ OZNAMY 
KOSTOLY OTVORENÉ Ako dobre viete je zakázané verejné slávenie bohoslužieb. Je to 
bolestná situácia, preto sa snažíme v rámci možnosti robiť čo sa dá. Kostoly našej farnosti sú 
otvorené iba k súkromnej modlitbe v priestoroch predsiení. 
ÚMYSLY SV. OMŠÍ sú uvedené v liturgickom prehľade. Budú odslúžené podľa pôvodného 
rozpisu kňazmi našej farnosti ako boli zapísané.  
INDIVIDUÁLNA PASTORÁCIA je dovolená. Preto sme k dispozícii k vysluhovaniu sviatosti 
zmierenia v pondelok – piatok od 10-12h a od 15-17h po predchádzajúcom telefonickom 
dohovore. Pýtate sa na rozdávanie sv. prijímania – nemôžeme si dovoliť, aby sa v kostole 
zhromaždilo veľa veriacich, pretože akékoľvek hromadné podujatia sú zakázané.  
PONDELOK 29.11. JE CELODENNÁ POKLONA v našej farnosti v rámci celodiecéznej poklony. 
Najsvätejšia Sviatosť Oltárna bude vyložená od rannej sv. omše až do večernej sv. omše. 
Farský kostol (nielen predsieň) bude otvorený celý deň, môžete prísť na súkromnú poklonu. V 
predsieni kostola nájdete už od nedele rána tabuľku, kde sa môžete zapísať. (max. 5 osôb).  
SVIATOSŤ ZMIERENIA CHORÝM nebudeme vysluhovať tento týždeň. Ak to situácia dovolí 
navštívime ich pred vianočnými sviatkami. 
POŽEHNANIE ADVENTNÝCH VENCOV svoje adventné vence môžete priniesť do kostolov 
našej farnosti v nedeľu v čase 8.30 – 10.00. Vence prineste prosím dopredu k oltáru. 
Vyzdvihnúť si ich môžete od 11.30 – 12.30.  
VYSIELANIE SV. OMŠÍ v tomto období nás môžete sledovať ráno 6.45 aj večer o 18.00. 
V nedeľu sú vysielané sv. omše z Farského kostola o 7.30 aj o 10.30. 
PRVÝ PIATOK V MESIACI Sv. omša večer bude ukončená krátkou pobožnosťou 
s eucharistickým požehnaním. 
PRVÁ SOBOTA V MESIACI Fatimská pobožnosť bude pred večernou sv. omšou. Začne 
o 17.15. 
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LITURGICKÝ PREHĽAD 
TÝŽDEŇ PO 1. ADVENTNEJ NEDELI 

 

pondelok 
29. 11.  

Féria po 1. adventnej nedeli Sabinov 
6.45 +Mária +Andrej 

18.00 +Margita +František 

utorok 
30. 11. 

Sv. Ondrej, apoštol 
Hlavný patrón košickej arcidiecézy 

Sviatok 
Sabinov 

6.45 +Andrej +Anna +Andrej 

18.00 
1.+Helena +Ondrej +Imrich 

+Jozef 
2.ZBP členovia RB 

streda 
01. 12. 

 
       Féria po 1. adventnej nedeli Sabinov 

6.45 ZBP Jozef (60r.) s rod. 

18.00 
1.ZBP Pavol (70r.) 
2.+Ľudmila +Ján 

štvrtok 
02. 12. 

Féria po 1. adventnej nedeli Sabinov 
6.45 

+Anna +Alena +Marek 
+Štefan 

18.00 
1.+Imrich +Alfonz 

2.ZBP rod. Maďarova 

piatok 
03. 12. 

Sv. František Xaverský, kňaz 
Spomienka 

Prvý piatok v mesiaci 
Sabinov 

6.45 ZBP členov RB 

18.00 

1.Za ctiteľov Božského 
Srdca 

2. + rod. Šitárova, Vargova 
3. +Bartolomej 

sobota 
04. 12. 

Votívna o Nepoškvrnenom Srdci 
Panny Márie 

Prvá sobota v mesiaci 
večerná sv. omša z nasl. nedele 

Sabinov 

6.45 + členovia RB 

18.00 
1.+Juraj +Viktória +Július 

+Anna 
2. ZBP členovia RB 

nedeľa 
05. 12. 

2. ADVENTNÁ  
NEDEĽA   

Sabinov 
7.30  

10.30 Za farnosť 
Jakubovany 10.30 ZBP Jozef 
Orkucany 10.30  

 
MODLITBA DUCHOVNÉHO SV. PRIJÍMANIA  

(podľa sv. Alfonza z Liguori) 
 

Môj Ježišu, verím, že si v Najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Klaniam sa ti a 
milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem 
vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatostne 
nemôžem prijať, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy 
žil v tvojej milosti, a tak plnil tvoju vôľu. Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen. 
 
 


